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Având in vedere:
- prevederile aa1. 1 nlin. (3) din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind
infiintarea Comitetului naţional de coordonare a activită~ilor privind vaccinarea
impotriva SARS-Co V-2. cu completarile ulterioare, numit în continuare Comitet,
- Decizia prim-ministrului nr. 386/2020 pentru desemnarea domnului Valeriu
Gheorghită, şef al Centrului Medical de Interventie Epidcmiologică la spitalul
Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila", în calitate de preşedinte al
Comitetului,
- Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de
coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV<!. aprobat prin
decizia preşedintelui Comitetului,
- Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategici de vaccina re
împotriva COVID-19 în România. cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele

Comitetului emite prezenta
INSTRUCŢIUNE

Articol unic Se aprobă măsurile pentru asigurarea vaccinării personalului din
de învăţământ şi creşe, prevăzute în anexa la prezenta instrucţiune.

unitătile

Anexă

Măsuri pentru asigurarea vac~inării personalului din unităţi de învăţământ şi
creşe,

prevazut în etapa Il de vaccina re

Art..'·. (1) În confi.mnilalc cu prevederile Strategici de vm:cinarc împotriva COVID-19 în
Rom.mua. aprohatn prin llotrmin::a ( iuvcrnului nr 103 1/2020 cu nwdilicărilc şi complctiirilc

ultcnoarc. personalul din unitălile de învătământ şi creşe. încadrat în categoria .. lucrători care
desîaşoară activităti în domenii-cheie. esentiale''. se vaccinează în etapa li.
(2) Pentru l11dlitarea vaccinării personalului prevăzut la alin (1) cu do;~.a 1. în perioada
24.02.2021- 10.03.2021. se organizează o acţiune de vaccinare specifică.
(3) Pentru vaccinarea cu doza a 2-a se vor respecta măsurile prevăzute în prezenta instructiune.

Art. 2. ( 1) Vacc.inan.:a se va realiza la nivelul liccărui judct. fie într-un centru de vacinarc d~ja
existent. tic într-un spaţiu adecvat. idcnti ficat de inspectomtcle ~col arc judeţene in colaborare
cu direcţiile de sănătate publicli. de regulă in rc~edintek de Judeţ.
(2) La identilieareu spatiului pentru vaccinare se iuu în considerare următoarele criterii:

a. confonnitatca cu normele igicnico-sanitarc:
b.

funcţionalitate:

c. acces cât mai fitcil al personalului din
universitar.

Art. 3. Vaccinarca personalului din
se va rcalil'.a cu

următoarele

creşe şi

din

crc~c ~i unitftţi

de

unităţile

de

invftţământ

învăţământ

preuniversitar

prcunivcrsitar

şi

şi

universitar

tipuri de vucinuri:

a. Vaccin AstraZ~.:ncca - pentru persoanele în
inclusiv):
b. Vaccin BioNTcch&l'fizer

v~irstft

de punfl la 55 ani (de la 1R la 55 ani

pentru pcrsoancle tk 56 ani

Art. 4. ( 1) l.a nivcluljudclclor şi municipiului

Bucurc~ti

şi

fll'stc.

se vor organiza fluxuri de vaccinare

separate pc tip de vaccin.
(2) În spaţiul de vaccinare se vor asigura frigidere pentru păstrarea dozelor de vaccin la 2 - 8
grade Celsius. dotate cu tennometru şi grafic de temperatură.

Art. 5. (1) Vaccinarca personalului din crc~c şi unit~iti de învăţăm~int prcuniversiwr şi
universitar în cadrul campaniei specifice s~.: realizc<vă fără pmgranwrc în platlbrma de
programări.

(2) l'crsoanclc vaccinatc vor li înregistrate in Rl'gistrul Electronic Naţional de Vaccinări
(RENV) şî li se vu elibera adcvcrin)a de vaceinarc.

Art. 6. ( 1) l'cntru programarea fu vaccinare. angujatorii întocmesc lista nominală a persoanelor
cligibile care doresc să se vaccinczc. p~.: cele douil categorii d~.: v:îrstii. respectiv pună la 55 dc
ani inclusiv şi 56 de ani .şi peste.
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(~) ln:~pectorakll.! ~cola re judclelll' ~~ al lnunicipiului ll111.:ureşti transmit listele centralizate
dtrecjulnr de săni1tatc publică.

~4) Directiile de si'mi1tatc publicii judetene ~i a llliiiiÎcipiului Bucureşti. in eolahorarc cu
mspedoratelc şcolare. rcalit.calft programan.:a efectivă a persoanelor. lu:ind în considerare
capacitateu dc vaecinare a liccftrui centru ~~ illh:rvalul de timp necesar pentru linalizarca
vaccinării.

Persoanele programate la vaccina re vor li anun(atc prin grija inspcdoralelor şwl:trc
judeţene şi al municipiului Bucureşti şi respectiv a angajatorilor.
(5)

Art. 7. Direcţiile de simfttat~: publică judc!cnc ~i a munidpiului Bucureşti vor organit.ll un
numftr adecvat dc echipe mobile. in llmctic de numCirul de persoane care urmc;ml a li vaccinalc.
Art. 8, Echipele mohill: vor lhnctiona în lc.giiturii cu un centru de vaccinarc lix existent la
nivdul judcţulu i/municipiului Buc~rc~ti. vor ;vea la dispotitic tahktc de inn:gistrarc in Rl cNV
de la ccnlrul de vaccinarc lix şi vor utiliza cn:dcntialelc acestuia.
Art. 9. Echipele de vaccinarc vor respecta ordinele. procedurile şi instrucţiunile in "igoarc
privind vaccinareu (triaj. consimţăm5n!. supraveghere postvaccinalii. munagcmcntul d1..'!)eurilor
medicale).
Art. 10. Echipele de vacdnarc vor avea la dispozi!ic trusa de prim ajutor
analilactic.

şi

!rusa de

şoc

Art Il. Programul de funcţionare al cchipclor de vm:cinarc va li stabilit în colahomrc cu
inspectoratele şcolare ~i unitătile de înviiti:im[mt superior şi va li amm!at ang;~jatorilor- unită!i
de invă!flmânt şi creşe ·· :;i henclidarilor prin grija inspccloratclor şcolare.
Art. 12. Aprovizionarea cu doze vaccin se va realiza lic direct la centrele de vaccinarc (în cazul
în care vaccinarea se face în centre existente), lie prin intcnncdiul centrelor de vaccinarc lixc
de care ţin ct:hipclc mobile de v<tccinarc. în cat'.ul în care vaccinarc;~ se organizează intr-un
spatiu nou.

Art. 13. Aprovizionarea cu doze de vacdn se Htcc pc h<t:t.a necesarului estimat pentru maximum
3 zile.
Art. 14. Directiile de sănătate publică judeţene şi" municipiului Bucureşti şi centrele regionale
de distribuţie vor asigura dozele necesare pentru vaccinarca persoanelor prevăzute la art. 1. în
funcţie de solicitările centrelor de vaccinare.
Art. 15. Inspectoratele şcolare judetene şi ul municipiului Bucureşti. angajutorii (creşe.
institutii de învăţământ preunivcrsitar şi universitar). direcţiile de sănătate publică judeţene şi
a municipiului Bucureşti şi autoritătile publice locale şi judeţene vor colabora pentru aducerea
la îndeplinire a acestei instrucţiuni.

